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ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΙΔΙΩΣΕ Ή ΜΕΛΗ Δ.Ε.Π. ΑΛΛΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΩΝ
Ηκεξνιόγην θίλεζεο ηνπ κεηαθηλνπκέλνπ γηα εθηέιεζε ππεξεζίαο, ζην νπνίν ζα πξέπεη λα
αλαγξάθνληαη ηα εμήο ζηνηρεία:
α). Σν νλνκαηεπώλπκν θαη ε ηδηόηεηα ηνπ κεηαθηλνπκέλνπ.
β). Ο ηόπνο κεηάβαζεο.
γ). Η ζπγθεθξηκέλε αηηία κεηαθίλεζεο κε ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηωλ εξγαζηώλ πνπ πξόθεηηαη λα
πξαγκαηνπνηεζνύλ θαη όρη αόξηζηα.
δ). Σν κεηαθνξηθό κέζν κεηαθίλεζεο.
ε) Λνγαξηαζκό ή IBAN Δζληθήο Σξάπεδαο. ε πεξίπηωζε πνπ ν δηθαηνύρνο δελ έρεη ινγαξηαζκό
Δζληθήο Σξάπεδαο, ηόηε ζην εκεξνιόγην θίλεζεο ζα αλαγξάθεηαη ε Σξάπεδα όπνπ επηζπκεί λα γίλεη
ε θαηάζεζε ηωλ ρξεκάηωλ θαη ην IBAN.
ζη) Α.Φ.Μ.
2. Τπεύζπλε δήιωζε (δειώλω όηη: γηα ην ηαμίδη απηό δελ θαηαβιήζεθε απνδεκίωζε από άιινλ θνξέα).
ε πεξίπηωζε πνπ δελ ππάξρεη ηηκνιόγην μελνδνρείνπ θαη ην ηαμίδη απνδεηθλύεηαη αθξηβώο από ηηο
εκεξνκελίεο ζηα εηζηηήξηα ή ηα δηόδηα, ηόηε γηα ηελ θαηαβνιή ηεο εκεξήζηαο απνδεκίωζεο
ζπκπιεξώλεηε ζηελ ππεύζπλε δήιωζε ηα εμήο: θαηά ηε δηάξθεηα παξακνλήο δηαλπθηέξεπζα ζε θηιηθό
ζπίηη.
3. Δληνιή κεηαθίλεζεο από ηελ αξκόδηα Τπεξεζία ηνπο, ε νπνία ζα πξέπεη λα εθδίδεηαη πριν ηην
ημερομηνία ανατώρηζης ηνπ κεηαθηλνπκέλνπ γηα ππεξεζηαθνύο, εξεπλεηηθνύο θιπ. ιόγνπο.
Γηα ην ιόγν απηό ε αίηεζε κεηαθίλεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ πξέπεη λα θαηαηίζεηαη έγθαηξα ζην ηκήκα
Πξωηνθόιινπ ηνπ εθάζηνηε Παλεπηζηεκίνπ θαη νπωζδήπνηε πξηλ ηελ εκεξνκελία αλαρώξεζήο ηνπ γηα
ηελ εθηέιεζε ππεξεζίαο θαη ζε θακία πεξίπηωζε κεηά ηελ εκεξνκελία αλαρώξεζεο.
Η αλωηέξω πξνϋπόζεζε είλαη απαξαίηεηνο όξνο γηα ηελ εθθαζάξηζε θαη εληαικαηνπνίεζε ηεο δαπάλεο
θαη ζηελ ζπλέρεηα ηελ θαηαβνιή ζηνλ δηθαηνύρν ηεο δηθαηνύκελεο απνδεκίωζεο.
4. Βεβαίωζε από ην Παλεπηζηήκην πνπ εξγάδεηαη γηα ηε κε ππέξβαζε ηωλ κεηαθηλήζεωλ πνπ δηθαηνύηαη
κεληαίωο.
5. Βεβαίωζε από ηνλ πξόεδξν ηνπ Σκήκαηνο (ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ιωαλλίλωλ) πνπ έθαλε ηελ πξόζθιεζε
γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε εθιεθηνξηθά ζώκαηα, δηαιέμεηο θιπ.
6. Πξόζθιεζε ηνπ Σκήκαηνο (αλ ππάξρεη).
7. Απόθνκκα εηζηηεξίνπ θαη απόδεημε. ε πεξίπηωζε πνπ ε κεηαθίλεζε γίλεηαη κε Ι.Υ. απηνθίλεην
πιεξώλεηαη ην αληίηηκν ηνπ Κ.Σ.Δ.Λ. θαη ππνβάιιεηαη ζρεηηθή ππεύζπλε δήιωζε, απνθόκκαηα δηνδίωλ
όπνπ ζα αλαγξάθεηαη ππνρξεωηηθά από ηηο Τπεξεζίεο Γηνδίωλ ε εκεξνκελία δηέιεπζεο, εηζηηήξηα ΡίνπΑληηξξίνπ. Δπίζεο, γηα ηηο κεηαθηλήζεηο πνπ γίλνληαη κε αεξνπιάλν ζα πξέπεη λα επηζπλάπηνληαη θαη νη
θάξηεο επηβίβαζεο (Boarding Passes).
8. Σηκνιόγην ή δειηίν παξνρήο ππεξεζηώλ γηα ηε δηαλπθηέξεπζε ζε μελνδνρείν ή παλζηόλ ή ελνηθηαδόκελα
δωκάηηα. Δάλ ε θξάηεζε ηνπ μελνδνρείνπ γίλεηαη κέζω πξαθηνξείνπ, ηόηε καδί κε ηε ζεωξεκέλε
απόδεημε πιεξωκήο ζα επηζπλάπηεηαη θαη θωηναληίγξαθν ηνπ ζρεηηθνύ απνδεηθηηθνύ (voucher).
9. Πξνέγθξηζε. Σν αίηεκα πξόζθιεζεο κε απνδεκίωζε ηνπ εθάζηνηε πξνζθεθιεκέλνπ ζα πξέπεη λα είλαη
πξνγελέζηεξν ηεο κεηαθίλεζήο ηνπ. Απηό απνδεηθλύεηαη από ηελ εκεξνκελία Πξωηνθόιινπ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Ιωαλλίλωλ (αθνξά ηηο γξακκαηείεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ιωαλλίλωλ).
10. Για ηο Παιδαγωγικό Σμήμα Δημοηικής Εκπαίδεσζης: Όια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά
απνζηέιινληαη ζηε γξακκαηεία ζπνπδαζηεξίνπ: θ. Μ. Γνύζηα, Παηδαγωγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο
Δθπαίδεπζεο, Παλεπηζηήκην Ιωαλλίλωλ, Παλεπηζηεκηνύπνιε, Ιωάλληλα 45110, ηει. 2651005750.
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